Nieuwsbrief
Zondag 2 mei 2021

De dienst van deze zondag
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezing:
Ezechiel 34 vers 1-7
Evangelielezing: Johannes 10 vers 11-16
Liederen:

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

Lied 1005;
Aanvangslied: Lied 283 1,2,3,4,5;
Lied van de maand; Lied 7b
Evangelische liedbundel: Mijn
Herder is de Here God; Lied 653 6
(orgel); Lied 223: 1,2,5,6,7;
L v/d K 1973: De aarde is vervuld
Lied: Heer ik kom tot U; Lied 425
Ds. A. van Alphen
Karin van Andel
Arie Groeneveld
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Algemene kerkelijke arbeid
2. Kerkradio

De dienst van zondag 9 mei
Aanvang:

10:oo uur

Voorganger:
Organist:
Koster:

Ds. L.J. Oosterom
Pieter Jan Lukas
Eli Vos

In memoriam
Op 21 april is overleden Nel (Pietronella) de Ruijter Holster, geboren 13 november 1935, sinds 20 mei
2007 weduwe van Dirk de Ruijter. Na het IM zingen
we "Heer ik kon tot U" Lied 42 uit Eigen bundel.

Zieken
Mevr. N. Morée - Vink, verblijft in het ziekenhuis.
Kaarten graag naar het thuisadres sturen.
Onze oud-organist Piet Versteeg verblijft i.v.m.
(weer) een gebroken heup in Altenahove, afd.
Guldenroede, kamer: 122
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders verpleegd,
Gods bemoedigende nabijheid toe.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van onze diensten en het nieuws in en rond onze
gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een
gezegende dienst toe.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Mw. D. Versteeg.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar de heer
J.C. v.d. Stelt, Kamer 228 te Lemmenskamp in
Woudrichem.

Om een moment bij stil te staan
In de ochtend
Een nieuwe dag ligt er voor mij, Heer.
Zegen deze dag met uw licht.
Geef mij de moed en de kracht
om open te staan voor de mensen die ik ontmoet.
Geef mij oog voor het appèl
dat deze dag op mij zal doen.
Dat ik luisteren kan naar wie me aanspreekt.
Dat ik blij kan zijn met de goede dingen
en dankbaar voor wat ik mag ontvangen,
het brood van deze dag voor zovelen is het niet vanzelfsprekend.
Ik bid U, God, zegen de mensen uit mijn buurt,
de mensen die ik niet zo mag
en met wie ik ook zal moeten leven.
Wees die mensen nabij, God,
voor wie deze dag vol verdriet zal zijn,
en zwaar om te gaan.
Houd mij in leven en zegen mij.
Door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer.
Marinus van den Berg

Mededelingen
Naar aanleiding van Kerkenraadsvergadering
Alhoewel er vanuit overheidswege versoepelingen
van kracht zijn geworden en de PKN het advies
heeft ingetrokken om alleen online vieringen te
verzorgen, is de kerkenraad van mening dat de
huidige situatie geen aanleiding geeft om de eerder
genomen maatregelen af te bouwen, ondanks het
verlangen naar samenkomen, zingen en vieren.
Concreet betekent dit dat voorlopig de erediensten
online worden uitgezonden en alleen via Kerk Radio
en Kerk TV zijn te volgen. Er wordt ook geen gebruik
gemaakt van een zanggroepje. De kerkenraad is van
mening dat het beter is nog even af te wachten hoe
e.e.a. zich verder ontwikkelt en halverwege mei
weer te bekijken of en wanneer er kan worden
overgaan tot diensten met kerkgangers.
Verbintenisdienst op zondag 13 juni
We zijn overeengekomen om op zondag 13 juni de
verbintenisdienst te laten plaatsvinden. Op
maandag 31 mei verhuisd de familie De Lange naar
Nieuwendijk.
Dodenherdenking via kerkradio en -tv
Dodenherdenking 2021, wordt via de kerkradio/tv
uitgezonden, we zullen ongeveer 19:45u live gaan,
en zullen heel de plechtigheid in de kerk herdenken.
Na de herdenking zal het 4 mei comité en enkele
genodigden de kranslegging doen bij het
monument.
ZWO
Dit jaar zamelen we met elkaar geld in voor de
slachtoffers van de explosie in Beiroet. Iedereen
herinnert zich nog wel de beelden die de wereld
overgingen. Helaas hebben we vanwege de
coronapandemie geen acties kunnen doen.
Naast dit jaardoel willen wij een bedrag afstaan aan
de algemene zendingscommissie van de PKN. Door
onze bijdrage kan deze commissie adequaat
inspelen op actuele noden in de wereld zonder dat
er een wildgroei ontstaat van allerlei kleine giften.
Evenals de voorgaande jaren willen wij u daarom
vragen een jaarlijkse gift over te maken.
U zult binnenkort in uw brievenbus de jaarlijkse
acceptgiro ontvangen, waarmee u geld kunt geven
aan mensen die het moeilijk hebben en financiële
hulp hard nodig hebben.
Het zou voor de ZWO-commissie een grote
stimulans zijn, als u hierop positief reageert.
Alvast hartelijk dank.

Lied van de Maand
In de afgelopen week verschenen editie van
Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke
Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt de
diepere betekenis van een nummer uit de popmuziek nader toegelicht. Als aanvulling op deze
rubriek wordt het centraal staande lied tijdens deze
eredienst ten gehore gebracht. Zo kan jong en oud
kennis maken met deze inspirerende popmuziek én
de achterliggende gedachte van de schrijver/artiest.
Het in de maand mei centraal staande lied is:
Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season).
Het is een nummer van de Amerikaanse band
The Byrds en staat op hun gelijknamige album
(Turn! Turn! Turn!). De tekst is bijna letterlijk uit
Prediker 3: 1-8 gelicht. In Kerkklanken editie mei is
de tekst en verrassende info over dit lied terug te
vinden. Zeker de moeite van het lezen en
beluisteren waard!
Een vurig pinksterboeket
Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur
brandend’ worden we uitgenodigd om met de
wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar
Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te
wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te
geven.
Ook onze gemeente doet mee! Om het
zendingswerk te steunen, kunt u prachtige
pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of
voor uzelf.
Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange
stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van elk
boeket komt ten goede aan de zendingswerkers
Thomas en Cobi Roest in Thailand
Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via Chantal Seshie.
Op 20 mei kunnen de boeketten afgehaald worden,
tijden en locatie volgt nog via de nieuwsbrief.
Hartelijke groet van de zendingscommissie van de
Hervormde Kerk Nieuwendijk

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd
inleveren vóór donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet
per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of
uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

